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A CollAction Budapest...

…olyan önszerveződő csoport, melynek célja, hogy

Budapesten közösségi lakóépületet: co-housing-ot hozzon

létre.

…olyan csoport, amely a magja lesz annak a közösségnek,

ami ezt a co-housingot élettel tölti meg. Nagyvárosi

körülmények között, fenntarthatóbban él: egymással

együttműködve, a házat, annak közösségét és a környéket is

folyamatosan fejlesztve.
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…más-más életszakaszban, családi környezetben különböző

körülmények között élnek és többféle szakmát képviselnek. A

közösséget azonban mindannyian értéknek tartják.

Szeretnének a családjukon kívül egy nagyobb körhöz is

tartozni, megosztani egymással szabadidőt, tudást,

erőforrásokat, olyanokkal akikkel napi kapcsolatban vannak,

egy helyen élünk.

Petra – építész, projekt manager
„Szeretném, hogy a gyermekeim olyan
közegben nőjenek fel, ahol a szomszédokkal
nem csak egymás mellett lakunk, hanem
közösségben élünk. ”

Szabolcs–
villamosmérnök, 
cégvezető
„Úgy gondolom, hogy az
ember természetes közege
a közösség és a co-
housingot gondolom a
legkézenfekvőbb
formának összetartó
közösségek kialakításra..”

Végh család
„ Tapasztaljuk hogy az együttlét
megnyugtató hatása és a
közösségi támogatás növeli az
életminőségünket.”

Marka– építész, Phd hallgató
„Nem csak kutatom a közösségi
lakhatási formát, hanem a
mindennapokban is gyakorlom azt,
jelenleg 12-en bérlünk együtt a 11.
kerületben egy házat ”

Ani – építész
„Életem folyamán többször 
találtam magam co-housing
szerű élethelyzetben, most 
tudatosan szeretném ezt 
létrehozni.”

Eszter – payroll
specialista
„Meggyőződésem, hogy
minőségi életet valódi
közösségben, közösségekben
lehet és érdemes élni. ”

Juli – építész, urbanista
„A közösségi lakhatás hihetetlen
könnyebbséget jelent a kisgyermekes
családoknak, biztonságot és társadalmi
kapcsolatokat az időseknek ”

A tagok…
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...olyan lakhatási forma, ahol a lakók önkéntesen és

tudatosan vállalják a közösséget egymással, és a közösségi

összefogás erejével alakítják és fejlesztik lakóhelyüket. A

közösség által meghatározott mértékben osztanak meg

közös tereket és tevékenységeket.

...általában is magasabb életminőséget képvisel, de számos

aktuális társadalmi probléma megoldása is lehet, mint

például a fiatal családok gyermeknevelési nehézségei, a

nagyvárosi elidegenedés vagy az időskori elmagányosodás.

…nálunk még csak csírájában létezik, de Európa

nagyvárosaiban elterjedt.

A co-housing...

Bécs cohousing típusú közösségi lakóházai
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...a lakók részt vesznek a folyamatokban. Akik belevágnak

egy közösségi lakhatási projektben, vállalják az egymással

való együttműködést, és hogy döntéseikkel részt vesznek és

irányt jelölnek a felmerülő kérdésekben.

…az épület / lakóhely közösségi tervezés eredménye. Egy co-

housing létrejöttében, a terek meghatározásásban -legyen az

privát vagy közösségi- a tagok együtt döntik el, hogy mire van

szükségük, szoros együttműködésben alkotják meg a

terveket az építész tervezőkkel együtt.

…privát és közösségi helyiségek egyaránt megtalálhatóak.

Egy co-housingban mindenkinek megvan a számára

megfelelő, élhető személyes tere, amin felül közösen

meghatározott megosztott és közösségi tereket is

beleterveznek az épületbe, legyen az közösen használható

nagy konyha és étkező vagy éppen a megosztott

mosókonyha.

…a döntési struktúra nem hierarchikus. A ház lakói közösen

hoznak döntéseket, melyek alapvetően konszenzuson

alapulnak.

…a lakóközösség önmenedzsmenttel működik, munka-

csoportokba szerveződik. A lakók nem bíznak meg külsős

közös képviselőt a házat érintő kérdések elintézésére és a

ház fenntartására, hanem együtt menedzselik a közös

otthonukat érintő feladatokat, legyen az éppen a közös kert

vagy egy új lakó beköltözése.

És ez mégsem egy kommuna!

A co-housingban...
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Igy alakul általában

A helyszínhez és a közösség vágyaihoz illeszkedő

építészeti koncepciót alakít ki, és felbecsüli a

költségeket.

Egy kisebb csoport a leendő lakókból

megfogalmazza a ház működésének alapvetéseit.

Helyet keres a háznak, ami lehet egy átalakítandó

épület vagy egy megfelelő telek.

A helyszín, az építészeti koncepcióterv és a

közösség működésére vonatkozó koncepció

birtokában újabb lakókat hív be a közösségbe.

A közösség a megépítéshez ingatlan beruházót

vesz igénybe, akinek a teendőiből a marketinget, az

ingatlan keresést, a koncepció kialakítást és

számos menedzsment feladatot már elvégzett

helyette.

Végezetül a közösség beköltözik, üzemelteti a

házat és élő kapcsolatot tart a szomszédsággal.
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…amely Budapest városias, nyüzsgő városnegyedében

található, ahol az élethez szükséges legfontosabb dolgok

(óvoda, iskola, változatos bevásárlási lehetőségek, orvos,

stb.) gyalogos távolságban vannak. Elsősorban nem autóval

közlekedünk, ezért a városközpontnak közösségi

közlekedéssel és biciklivel 40 percen belül

megközelíthetőnek kell lennie.

…ahol a telken belül, vagy a közvetlen közelében intenzív

városi zöldfelületet tudunk kialakítani, használni.

…ahol a Településszerkezeti Terv átalakítása nélkül 15-25

(esetleg 30) lakás valósítható meg, azaz a szabályozás

mintegy 1000-2500 m2 (esetleg 3000 m2) hasznos terület

beépítését teszi lehetővé a föld felett.

…amely üres, vagy olyan régi épület található rajta, amely jól

átalakítható lakóépületté. Ilyen lehet egy régi iskola, óvoda,

de akár iroda vagy ipari épület is.

Olyan helyszínt keresünk, ...

6
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...önálló lakásokat tartalmaz, saját fürdőszobával

és konyhával. A lakások belső elrendezését,

berendezését a lakók a tervezés során maguk

alakítják.

…teret biztosít a közösség életének. A

legfontosabb egy nagy étkezőkonyha, amely a

gyűlések és közös étkezések színtere, de más

célokra -nyelvtanfolyam, születésnap, filmvetítés,

stb.- is alkalmas. Milyen más közös terünk lesz

még, azt a közös tervezés határozza meg. Szauna?

Gyermekjátszó? Barkácsműhely? Csak a

költségvetés szab határt.

…közös kert, udvar, vagy tetőterasz köré

szerveződik, amely nyáron a közös élet központja.

A zöldfelület kialakításában a fenntarthatóság, a

mikroklíma javítása és a biodiverzitás növelése a

szempont.

…energia- és víztakarékos, környezetbarát

anyagokat és technológiákat használ az épület

létrehozásában és működtetésében is. A használati

tárgyak megosztásával is a zöld gazdaság felé tesz

lépéseket. Közös a mosógép, a kerti szerszámok,

kisgépek és talán az autók is.

A CollAction tervezett háza...
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…a Magyarországon jól ismert lakásszövetkezeti

forma, ahol a lakások saját, a telek és a közösségi

helyiségek a szövetkezet tulajdonában vannak. A

szövetkezet szervezeti formája azonban tükrözi az

ingatlan és a közösség párhuzamos fejlesztését,

ezért komplexebb a szokásosnál.

…szerint az ingatlan pénzügyeiben és műszaki

karbantartásában, fejlesztésében a szövetkezeti

Közgyűlés dönt, amiben az ingatlantulajdonosoknak

tulajdonuk arányában van szavazati joguk. A

közösségi együttélés szabályairól, a közös területek

és a közös eszközök használatáról, a közösség

fejlesztéséről és programjairól a Lakógyűlés dönt,

ahol minden a házban lakó 14 éven felülinek egy

szavazata van.

…a kettős funkciónak megfelelően a ház közös

költsége is kétfelé oszlik: a műszaki közös

költséggel a Közgyűlés, míg a közösségi közös

költség bevételeivel a Lakógyűlés gazdálkodik.

…előírja a döntések előkészítését. Az épület és a

közösségi élet mindennapi menedzselését

munkacsoportok végzik: műszaki-, pénzügyi-, kert-,

kommunikációs-, konyha-, stb. munkacsoport. Az

épület minden lakójának kötelessége félévente 80 -

100 munkaórát a közösség érdekében valamelyik

munkacsoportban dolgoznia.

A CollAction szervezeti formája…
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A CollAction közössége...
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…az ősszel és tavasszal tartott közösségi hétvégéken gyűlik

össze. A közösségi hétvégéknek fontos része a közösen,

együtt végzett karbantartási vagy fejlesztési munka, a

közösséget fejlesztő tréning is. Évente egyszer a külső

érdeklődőket, nyitott nap keretében fogadják.

…fontos összetartó ereje a közös étkezés, ezért hetente

közös főzést és vacsorát szervez, amit a közösségi

költségvetésből finanszíroz.

…nyitott és társadalmilag elkötelezett, ezért önkéntes

programot működtet és szívesen dolgozik együtt a helyi

önkormányzattal a környezet hatékony részvételi

tervezésében, városfejlesztésében, társadalmi

programjaiban.



Nekünk az önkormányzat ...
…kihasználatlan építési telket vagy épületet biztosíthat. Az

ingatlan lehet fejlesztési apport, ha az önkormányzat a

szükséges városi funkciók kialakítása fejében beszáll a

projektbe. Sok helyen építenek konstrukciókat a hosszú távú

telekbérletre is, amikor az ingatlan nem kerül ki a város

tulajdonából. Véglegesen is biztosítható a lakáspolitikai cél, ha a

telek egy lakásügyi földalapba kerül.

…koncepció-pályázatot írhat ki önkormányzati ingatlanok

elnyerésére. Ezekben a pályázatokban a projekt

környezetvédelmi-, városfejlesztési-, társadalmi-, építészeti

programját, innovációját is értékelik, így a közösségi projektek

pénzügyi hátrányai csökkenhetnek.

…partnerünk lehet a szükséges jogi, pénzügyi konstrukciók,

szerződési és kezességi rendszerek kidolgozásában. A hazai

jogi, és finanszírozási környezetben a közösségi lakásépítés

számára szükséges formák még nem léteznek, ennek

megváltoztatásában az önkormányzat tekintélye segítségünkre

lehet.

…segíthet az információk megosztásával és terjesztésével.

Például alkalmas telkek és épületek katasztere, speciális minta-

szerződések vagy a műemléki felújításban jártas mesterek

listája, konferenciák szervezése, önkormányzati promóciós

felületek biztosítása, stb. 10



Velünk az önkormányzat
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…nyerhet egy megújult, átalakult épületet, amibe a piaci

ingatlanfejlesztő nem szívesen fektetet a műemléki védettség

vagy a műszaki nehézségek miatt. A co-housing projektekre

számos nagyváros a városrehabilitációk pilot projektjeként

tekint.

…megmutathatja a környezetvédelem iránti elkötelezettségét és

a fenntartható városi életmód lehetőségeit, mert a co-housing

közösségek számos zöld technológiát használnak.

…betölthet hiányzó városi funkciókat, mert szívesen adunk teret

a környéken hiányzó szolgáltatások kialakításának, legyen az

orvosi rendelő, mini bölcsőde, szatyorbolt vagy kultúrális

színtér.

Társadalmi sokszínűség a cohousing épületekben



Velünk Budapest...
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…fékezheti a pályakezdő, családalapító diplomások

elvándorlását az agglomerációba. Orvosok, tanárok, védőnők

stb. maradhatnak a városban, vagy fiatal vállalkozók, akik

később a város legjobb adófizetői lehetnek.

…fiatalodhat, hiszen a co-housing a tapasztalatok szerint

vonzó életforma a kisgyermekes családok számára.

…a legjobb feltételekkel teremthet társadalmilag integrált

lakóteret egy kisebb, sérülékeny csoportnak, mint például

mozgássérültek, bevándorlók, idősek.

Cohousing közösség által szervezett szomszédsági ünnep Bécsben



Iskolából co-housing ?

Hát persze! A berlini Alte Schule Karlshorst modellje nagyon
sok mindenben hasonlít a CollAction elképzeléseire.

Lakók száma: 60 fő  (0–80 éves korig); 
családok, egyedülállók és idősek 
élnek az épületben.

Lakóegységek: 21 db (55–155 m²)

Telek területe: 5000 m²

Lakóegységek összterülete: 1982 m²

Egyéb funkciók: kert játszótérrel, „gyermekház”, 
üzlethelyiség
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Az 1907-ben épült, műemléki védettségű iskolaépület 14 évig

állt kihasználatlanul, míg 2006-ban a „SelbstBau e.G.”

lakásbérlésre létrejött egyesület kezdeményezésére

alapítványi tulajdonba került.

Az alapítvány 99 évre bérleti szerződést kötött az egyesület

tagjaival, így biztosítva az ingatlan hosszútávú működtetését.

A többgenerációs lakóközösség végül 2008-ban vehette

birtokba a felújított épületet, ám a tagok az ingatlan-

tervezési és -fejlesztési szakaszban is aktívan részt vettek.

Az épület akadálymentesített, valamint a lakások 1/3-át

idősek bérelhetik, így valósítva meg egy integratív/inkluzív

együttélési formát.

Amennyiben egy lakóegység megüresedik, a közösség tagjai

döntenek az új lakó személyéről. A tagok döntése nyomán

született meg a „Gyermekház” is, ezt az épületrészt a közeli

gyermekotthon bérli és tíz, családjából ideiglenesen kiemelt

fiatalnak nyújt otthont.

Az Alte Schule Karlshorst befogadó közegben biztosít

megfizethető lakhatást mindazoknak, akik a Berlinben nagy

hagyományokkal rendelkező közösségi lakhatási formát

preferálják.

Az évek során szorosan

együttműködő közösség

alakult ki a közös

tevékenységeken keresztül.

A felmerült konfliktus-

helyzeteket lakógyűléseken

tisztázzák.
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Következő lépések

Az elmúlt évben a CollAction megfogalmazta a ház

működésének alapelveit, jelenleg szövegezi a szövetkezet

Alapszabályát.

A CollAction szorosan együttműködik a Cohousing

Budapesttel, amely keresi a közösségi lakhatás

népszerűsítésének lehetőségeit, ennek eredményeként a

„kemény mag” körül növekszik a közösségi lakhatás iránt

érdeklődők köre.

A CollAction folyamatosan építi ki a kapcsolatait a lehetséges

partnerekkel: önkormányzatokkal, ingatlan-fejlesztőkkel is.

És természetesen kutat az ingatlan után, ahol megépülhet

álmaik háza…. Ha megvan az ingatlan, a CollAction tagjainak

és partnereinek szakértelmével 1-2 hónapon belül kialakítja a

helyszínhez és az alapelvekhez illeszkedő építészeti

koncepciót és a fenntarthatóságot biztosító finanszírozási

modellt, és ezekhez szervez egy marketing-kampányt. Az

épület részletes terve már a lakókkal együtt formálódik egy

speciális részvételi tervezési folyamatban. Az építkezéssel

professzionális kivitelezőket bíz meg de a szervezésben,

marketingben, ahogy később a ház menedzselésében is,

szerepet vállalnak a CollAction ház lakói.
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